
 

 

 
POROZUMIENIE DLA GRUPY WSPIERAJĄCEJ PROJEKT 

zawarte w … w dniu (…) r., (dalej Porozumienie) pomiędzy: 

zwaną/nym dalej Organizacją (…) 

a 

Panią/Panem ...  (nr pesel: … ) zamieszkałą/ym w … (kod pocztowy) przy ul. … lok. … 

legitymującym się dowodem osobistym seria … zwaną/nym dalej „Kandydatem”: 

Organizacja i Kandydat zwane dalej  łącznie „Stronami” lub każdy z nich „Stroną”.  

§1. PRZEDMIOT POROZUMIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie warunków współpracy, zasad 

bezpieczeństwa w pilotażu Projektu "Tandem. Mentoring 55+" realizowanego w ramach Programu 

„Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w Akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (dalej 

Fundacja) w porozumieniu z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”  (dalej Stowarzyszenie) z siedzibą 

w Warszawie, (dalej Projekt) oraz uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron 

biorących udział w realizacji Projektu w okresie jego trwania. 

2. Kandydat oświadcza, że zapoznał się z procedurami i dokumentami obowiązującymi  

w Projekcie, w szczególności Procedurą Bezpieczeństwa wraz z załącznikami. 

3. Kandydat oświadcza, iż wyraża zgodę na udział w rekrutacji i podjęcie się pełnienia 

funkcji Mentora w trakcie trwania Projektu w związku z procedurą zmiany par Mentor-

Podopieczny. 

§3. OBOWIĄZKI KANDYDATA  

1. W ramach niniejszego Porozumienia Kandydat będzie w ramach Grupy Wspierającej 

Projekt: 

1. brać udział w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez Organizację; 

2. pozostawać w kontakcie z Organizacją; 

3. współpracować z Mentorami ….. 

4. ….. 

5. ….. 

 



 

 

6. współdziałać i pozostawać w kontakcie z Organizacją w trakcie realizacji Projektu,  

w szczególności informować Organizację o przebiegu i realizacji Projektu, 

2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu, umówionym spotkaniu lub przedłużający 

okres braku kontaktu z Kandydatem uprawnia Organizację do natychmiastowego 

rozwiązania Porozumienia.  

 

§5. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZACJI WZGLĘDEM KANDYDATA 

 Organizacja dołoży wszelkich starań aby w jak najlepszy sposób przygotować Kandydata 

do udziału w Projekcie. W tym celu Organizacja zobowiązuje się do organizowania 

spotkań i  bieżącego wspierania Kandydata w miarę jego potrzeb w trakcie trwania 

Projektu. 

 W przypadku spotkań odbywających się na terenie Organizacji, Organizacja zapewni 

Kandydatowi bezpieczne i higieniczne warunki do działań podejmowanych przez 

Kandydata; 

 Organizacja zapewni Kandydatowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; 

 Organizacja zapewni Kandydatowi zwrot wszelkich niezbędnych do udziału w Projekcie 

kosztów i wydatków. 

 

§5. ROZWIĄZANIE UMOWY 

 Niezależnie od innych postanowień w tym zakresie, każda ze Stron Porozumienia może 

wypowiedzieć niniejszy Porozumienie pisemnie z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§6. KONTAKT 

W związku z realizacją Porozumienia Strony wskazują następujące sposoby kontaktu: 

 Osobiście lub przez dowolny kanał telekomunikacji przez następujące osoby: 

 ze strony Organizacji: …........tel. …...... email ….............. 

 

 

 ze strony Stowarzyszenia „ę”….......... tel. …...... email ….............. 

 ze strony Kandydata ….......... tel. …...... email ….............. 

 listownie przy wykorzystaniu adresów wskazanych w komparycji umowy. 

 

 

 


